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ทศันคติของเจ้าหน้าทีใ่นการน าปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการจัดการเกบ็ข้อมูลทะเบียนประวตั ิ
บุคลากรภายในพืน้ทีสั่งกดัส านักงานอยัการภาค 3 ทีม่ปีระสิทธิภาพ 
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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี มุ่งศึกษาเร่ืองทศันคติของเจา้หนา้ท่ีก่อนน าปัญญาประดิษฐ์มาใชใ้น
การจดัการเก็บขอ้มูลทะเบียนประวติับุคลากรภายในพื้นท่ีสังกดัส านกังานอยัการภาค 3 ท่ีมีประสิทธิภาพ 
เพื่อแกไ้ขปัญหาขอ้มูลทะเบียนประวติัท่ีถูกจดัเก็บในรูปแบบการบนัทึกด้วยมือและแฟ้มเอกสาร เพื่อลด
ความซับซ้อนในการจดัเก็บขอ้มูล ลดพื้นท่ีในการจดัเก็บเอกสาร ลดการใช้กระดาษ อ านวยความสะดวก 
ประหยดัเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานให้กับบุคลากร  โดยได้ด าเนินการศึกษาปัจจยัดงัน้ี  
(1) ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ต าแหน่ง ส านักงาน และ
ประสบการณ์การท างาน (2) ปัจจัยด้านองค์ความรู้ ได้แก่ ด้านความรู้ความเข้าใจ และด้านทักษะ  
(3) ปัจจัยด้านองค์กร ได้แก่ ด้านความพร้อมขององค์กร และด้านความพร้อมของฝ่ายบริหารองค์กร  
(4) ศึกษาขอ้เสนอแนะ โดยใชแ้บบสอบถามจากขนาดตวัอยา่งประชากรจ านวน 322 ตวัอยา่ง และกลุ่มตวัอยา่ง
จ านวน 40 ตวัอย่าง ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อหาค่าสัมประสิทธ์ิครอนบาค แอลฟา 
(Cronbach’s Alpha Coefficient)  ซ่ึงผลค่ารายข้ออยู่ ท่ี  0.873 และใช้สถิ ติ เ ชิงพรรณนาหาค่าความถ่ี  
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และ
ใช้สถิติเชิงอนุมานในการทดสอบสมมติฐาน Independent Samples t-Test และการทดสอบความแปรปรวน
ทางเดียว One-Way ANOVA และสถิติการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation 
Coefficient) 
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2 
 

ABSTRACT 
 

This independent study aim to study an attitude of staff working for the Office of Public Prosecution 
Region 3 to the use of artificial intelligence (AI) as a tool for increasing management efficiency of personnel 
records in the lieu of manually record in the paper file, in order to simplify the job routines, reduce document 
keeping area, less paper consumption, less access time. Studying was carried out on the following factors 
(1) population demographic factors (2) cognitive factors and (3) organizational factors and (4) suggestion 
provided by sampled population.  These factors were studied based on quantitative research approach and 
the designed survey questionnaire, sample size was 40 from 322 working staffs, the result of questionnaire 
validated with Cronbach's alpha coefficient is 0.873. not only was implemented as a tool for finding descriptive 
statistics parameters such as frequency, percentage, mean and standard deviation, but also was used for 
hypothesis testing. The testing was based on such inferential statistics as independent T-test, independent 
F-test, One-Way ANOVA and Pearson's correlation coefficient test. 
 
Keywords : Staff Attitudes, Artificial Intelligence , Personnel Records 
 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligence) เป็นหน่ึงในเทคโนโลยีดิจิทลัท่ีถูกให้
ความส าคญัจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอยา่งสูงในปัจจุบนัมีบทบาทส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงของโลกทั้ง
การด าเนินชีวิตประจ าวนั การตอบสนองความต้องการของผู ้บริโภคส าหรับภาคธุรกิจ ภาคเอกชน  
และการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของภาครัฐ ซ่ึงรัฐบาลมีนโยบายปฏิรูปประเทศไทยเป็นประเทศ ท่ีมี
ความมัน่คง มัง่คัง่ และย ัง่ยืนเพื่อเปล่ียนผ่านให้ประเทศกา้วเขา้สู่ยุคท่ีขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ ดว้ยเทคโนโลยี
ดิจิทลัและนวตักรรมตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยไดก้ าหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 
2579) เพื่อก าหนดวิสัยทศัน์และสร้างความต่อเน่ืองในการปฏิรูปประเทศ ซ่ึงยุทธศาสตร์ดงักล่าวมีความ
สอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12 และแผนพฒันาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีตอ้งการน าเทคโนโลยีดิจิทลัมาใชใ้นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผน่ดินให้มีประสิทธิภาพ 
ทนัสมยัโปร่งใส และค านึงถึงประชาชนเป็นหลกั ซ่ึงจะส่งผลต่อภาพรวมของประเทศทั้งดา้นเศรษฐกิจ และ
การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัของประเทศ และดา้นสังคมท่ีเป็นการสร้างความกินดีอยู่ดีให้แก่
ประชาชนไดอ้ย่างทัว่ถึง (ท่ีมา : ส านกังานพฒันารัฐบาลดิจิทลั (องค์การมหาชน) (สพร.) 10 พฤศจิกายน 2562)  
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ส านกังานอยัการสูงสุด ไดก้ าหนดนโยบายซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์ขา้งตน้ว่าดว้ยนโยบาย
เร่ืองการน าเทคโนโลยีดิจิทัลและนวตักรรมสมยัใหม่มาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยก าหนด
วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และ ยุทธศาสตร์ในการยกระดบัคุณภาพดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูศึ้กษาจึงมีความ
สนใจด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligence) มาพัฒนาเพื่อใช้ในการจัดการ
ฐานขอ้มูลทะเบียนประวติับุคลากรภายในพื้นท่ีสังกดัส านกังานอยัการภาค 3  
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
  1. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ , อายุ , ระดบัการศึกษา , สถานภาพ , ต  าแหน่ง , 
ส านกังาน และประสบการณ์การท างาน ท่ีส่งผลต่อทศันคติของเจา้หนา้ท่ีในการน าปัญญาประดิษฐ์มาใชใ้น
การจดัการเก็บขอ้มูลทะเบียนประวติับุคลากรภายในพื้นท่ีสังกดัส านกังานอยัการภาค 3 ท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นองคค์วามรู้ ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ความเขา้ใจ และดา้นทกัษะ ท่ีส่งผลต่อทศันคติ
ของเจา้หน้าท่ีในการน าปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการจดัการเก็บขอ้มูลทะเบียนประวติับุคลากรภายในพื้นท่ี
สังกดัส านกังานอยัการภาค 3 ท่ีมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อศึกษาปัจจยัด้านองค์กร ได้แก่ ด้านความพร้อมขององค์กร และด้านความพร้อมของฝ่าย
บริหารองค์กร ท่ีส่งผลต่อทศันคติของเจา้หน้าท่ีในการน าปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการจดัการเก็บขอ้มูล
ทะเบียนประวติับุคลากรภายในพื้นท่ีสังกดัส านกังานอยัการภาค 3 ท่ีมีประสิทธิภาพ 

4. เพื่อศึกษาขอ้เสนอแนะ ท่ีส่งผลต่อทศันคติของเจา้หน้าท่ีในการน าปัญญาประดิษฐ์มาใชใ้นการ
จดัการเก็บขอ้มูลทะเบียนประวติับุคลากรภายในพื้นท่ีสังกดัส านกังานอยัการภาค 3 ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
สมมติฐานของการวจัิย 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ , อายุ , ระดบัการศึกษา , สถานภาพ , ต าแหน่ง , 
ส านกังาน และประสบการณ์การท างาน ท่ีส่งผลต่อทศันคติของเจา้หนา้ท่ีในการน าปัญญาประดิษฐ์มาใชใ้น
การจดัการเก็บขอ้มูลทะเบียนประวติับุคลากรภายในพื้นท่ีสังกดัส านกังานอยัการภาค 3 ท่ีมีประสิทธิภาพ  
ท่ีแตกต่างกนั  
  สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นองคค์วามรู้ ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ความเขา้ใจ และดา้นทกัษะ มีความสัมพนัธ์
เชิงบวกกบัทศันคติของเจา้หน้าท่ีในการน าปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการจดัการเก็บขอ้มูลทะเบียนประวติั
บุคลากรภายในพื้นท่ีสังกดัส านกังานอยัการภาค 3 ท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ีไม่แตกต่างกนั 
  สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัดา้นองค์กร ไดแ้ก่ ดา้นความพร้อมขององค์กร และดา้นความพร้อมของฝ่าย
บริหารองคก์ร มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัทศันคติของเจา้หนา้ท่ีในการน าปัญญาประดิษฐม์าใชใ้นการจดัการ
เก็บข้อมูลทะเบียนประวติับุคลากรภายในพื้นท่ีสังกัดส านักงานอัยการภาค 3 ท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีมี
ความสัมพนัธ์ท่ีไม่แตกต่างกนั 
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ขอบเขตของการวจัิย 
ขอบเขตดา้นเน้ือหา มุ่งการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อทศันคติของเจา้หนา้ท่ีในการน าปัญญาประดิษฐม์า

ใช้ในการจัดการเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากรภายในพื้นท่ีสังกัดส านักงานอัยการภาค 3 ท่ีมี
ประสิทธิภาพ โดยมีตวัแปรตน้ คือ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัดา้นองคค์วามรู้ และปัจจยัดา้นองคก์ร 
และตวัแปรตาม คือ ความพร้อมในการน าปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการจดัการเก็บขอ้มูลทะเบียนประวติั
บุคลากรภายในพื้นท่ีสังกดัส านกังานอยัการภาค 3 จ าแนกออกเป็น 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ ดา้นทศันคติของเจา้หนา้ท่ี 
และ ดา้นความพร้อมของบุคลากร  

ขอบเขตดา้นประชากร ศึกษาจากขา้ราชการธุรการภายในพื้นท่ีสังกดัส านกังานอยัการภาค 3 จ านวน 
412 คน โดยผูว้จิยัเลือกขนาดตวัอยา่ง จ  านวน 322 คน  

ขอบเขตดา้นเวลา ระยะเวลาในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2563 – เดือนมีนาคม 2564  
 

แนวคิด ทฤษฏี และงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  
 

แนวคิดเกีย่วกบัประชากรศาสตร์ 
เกรียงไกร ธุระพนัธ์ (2560 หน้า 6-7) ได้อธิบายไวว้่า ประชากรศาสตร์ (Demography) หมายถึง 

การศึกษาถึงขนาด (Size) การกระจาย (Distribution) และองค์ประกอบของประชากร (Composition) ศึกษา
ถึงการเปล่ียนแปลงและองคป์ระกอบของการเปล่ียนแปลงดงักล่าวนั้น ซ่ึงองคป์ระกอบของการเปล่ียนแปลง
ประชากรไดแ้ก่ ภาวะทั้ง 3 อยา่ง คือ ภาวะเจริญพนัธ์ุหรือการเกิด ภาวการณ์ตาย และภาวการณ์ยา้ยถ่ินตลอด
ถึงการเปล่ียนแปลงฐานะทางสังคม 

 

แนวคิดและทฤษฎกีารสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  
ธีระยุทธ โพธ์ิทอง (2557, อ้างใน Professor Seymour Papert แห่ง M.I.T. (Massachusette Institute 

of Technology) ไดอ้ธิบายไวว้า่ ทฤษฏีการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง หมายถึง การเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ผูส้ร้างองค์ความรู้ดว้ยตนเองประสบการณ์ใหม่/ความรู้ใหม่ + ประสบการณ์เดิม/ความรู้เดิม = องคค์วามรู้
ใหม่ไดใ้ห้ความเห็นว่า ทฤษฎีการศึกษาการเรียนรู้ ท่ีมีพื้นฐานอยูบ่นกระบวนการการสร้าง 2 กระบวนการ
ดว้ยกนั ส่ิงแรก คือ ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยการสร้างความรู้ใหม่ข้ึนดว้ยตนเอง ส่ิงท่ีสอง คือ กระบวนการการเรียนรู้
จะมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

 

แนวคิดเกีย่วกบัการจัดการ 
 ศกัร์ระภีร์ วรวฒันะปริญญา (2559 หนา้ 25 อา้งใน Frederic Winslow Taylor (เฟรเดอริค วินสโลว ์
เทยเ์ลอร์)) ไดอ้ธิบายไวว้่า การบริหาร (Administration) หมายถึง กระบวนการท างานกบัคนและโดยอาศยั
คนเพื่อบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ารภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 
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ทวีศกัด์ิ สูทกวาทิน (2558 หน้า 5-7) ได้อธิบายไวว้่า การจดัการสมยัใหม่ในคริสต์ศตวรรษท่ี 21 
(Modern Management in the 21st century) อยูใ่นลกัษณะท่ีเป็นพลวตัร (Dynamics) ซ่ึงหมายความวา่ ความรู้
และการปฏิบติัของการจดัการสมยัใหม่นั้น เป็นความรู้และการปฏิบติัท่ีมีพฒันาการเปล่ียนแปลง และไดรั้บ
การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองมาโดยตลอด ไม่ใช่ความรู้และการปฏิบติัท่ีหยดุน่ิงโดยไม่มีการเปล่ียนแปลง 

ทวีศกัด์ิ สูทกวาทิน (2558 หนา้ 17-19) ไดอ้ธิบายไวว้า่ กระบวนการจดัการ(Management Process) 
ประกอบดว้ยภารกิจหลกั 4 ประการ คือ การวางแผน (planning) การจดัองค์การ (organizing) การใช้ภาวะ
ผูน้ า (leading) และการควบคุมทางการบริหาร (controlling) 

 

แนวคิดเกีย่วกบัทศันคติ 
 พิทยา บวรวฒันา (2558, หน้า 25) ได้อธิบายว่า ทศันคติ (Attitudes) หมายถึงความรู้สึกท่ีคนมีต่อ
ส่ิงของ คน หรือ เหตุการณ์ เป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกวา่ชอบหรือไม่ชอบ  

อุบล วุฒิพรโสภณ (2558,หน้า 60-61) ไดอ้ธิบายว่า ทศันคติ (Attitude) หมายถึง ความรู้สึกในการ
ประเมินวา่ชอบหรือไม่ชอบส่ิงใดส่ิงหน่ึง เช่น ส่ิงของ คน หรือเหตุการณ์ต่างๆ 

 

แนวคิดเกีย่วกบัประสิทธิภาพ 
 พิทยา บวรวฒันา (2558, หนา้ 181) ไดอ้ธิบายว่า ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง อตัราส่วนท่ี
สะทอ้นให้เห็นการเปรียบเทียบระหว่างการปฏิบติังานหน่ึงหน่วยต่อค่าใช้จ่ายท่ีจะตอ้งเสียไปส าหรับการ
ปฏิบติังานหน่ึงหน่วยนั้น  
 ทิรัศม์ชญา พิพัฒนัเพ็ญ และคณ (2557) ได้อธิบายว่า  ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง
ความสามารถในการปฏิบติังานใหเ้กิดผลส าเร็จตามวตัถุประสงคข์ององคก์าร โดยค านึงถึงความประหยดัใน
การใชท้รัพยากรทุกๆ ดา้นภายในองคก์าร เพื่อใหเ้กิดผลผลิตสูงสุด ประหยดัเวลา แรงงาน วสัดุส่ิงของ 
 

แนวคิดเกีย่วกบัปัญญาประดิษฐ์ 
 ส านกังานพฒันารัฐบาลดิจิทลั (องคก์ารมหาชน) เทคโนโลยปัีญญาประดิษฐ ์ส าหรับการบริหารงาน
และการบริการภาครัฐ เวอร์ชั่น10 (พฤศจิกายน 2562) ได้อธิบายว่า ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial 
Intelligence) ไม่ใช่เฉพาะหุ่นยนตท่ี์สามารถเลียนแบบพฤติกรรมมนุษยไ์ดเ้ท่านั้น แต่หมายถึงส่ิงประดิษฐ์ท่ี
สามารถคิดและโตต้อบกบัมนุษยไ์ดโ้ดยไม่จ  าเป็นตอ้งมีรูปร่างหรือหน้าตาเหมือนมนุษยเ์สมอไปแต่อาจมี
ฟังก์ชัน่การท างานบางอยา่งแบบมนุษย ์และการสร้างความสามารถให้แก่เคร่ืองจกัรและคอมพิวเตอร์ ดว้ย
อลักอริทึมและกลุ่มเคร่ืองมือทางสถิติ เพื่อสร้างซอฟตแ์วร์ทรงปัญญาท่ีสามารถเลียนแบบความสามารถของ
มนุษยท่ี์ซบัซอ้นได ้
 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  
เพญ็พรรณ วนัเพญ็ (2561) ศึกษาเร่ือง การรับรู้และทศันคติท่ีมีผลต่อความพร้อมรับมือในการเขา้มา

แทนท่ีของปัญญาประดิษฐ์ กลุ่มจกัรกลอตัโนมติัของพนักงานบริษทัเอกชน ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
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นครราชสีมา พบว่าโดยรวมพนักงานบริษทัเอกชน ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา ส่วนใหญ่มี
ผลรวมทศันคติของพนักงานบริษทัเอกชนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา อยู่ในระดบัดี โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.988 

ประกาศ กุรุง (2561) ศึกษาเร่ือง ประสิทธิภาพในการใชปั้ญญาประดิษฐก์บัระบบบริหารการเงินของ
คนในกรุงเทพมหานคร พบว่าคุณภาพระบบด้านการให้บริการลูกค้าส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์สูงสุด 
รองลงมา ดา้นการบริหารความเส่ียง ดา้นการประยุกตน์ าไปใชด้า้นการวิเคราะห์และตดัสินใจ และดา้นการ
เสนอผลิตภณัฑ์หรือบริการ และการยอมรับในการใช้ปัญญาประดิษฐ์โดยรวมมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อ
ประสิทธิภาพในการใช้ปัญญาประดิษฐ์กับระบบบริหารทางการเงิน โดยการยอมรับด้านการประยุกต์
น าไปใชมี้ความสัมพนัธ์สูงสุด รองลงมา ดา้นการให้บริการลูกคา้ส่วนบุคคล ดา้นการบริหารความเส่ียง ดา้น
การวเิคราะห์และตดัสินใจ และดา้นการเสนอผลิตภณัฑห์รือบริการตามล าดบั 

ศนัศนีย ์เอ้ือประชากุล (2560) ศึกษาเร่ือง ความพร้อมทางดิจิทลัเก่ียวกบัการน าเทคโนโลยีเขา้มาใช้
ในการด าเนินกิจกรรมและการให้บริการลูกคา้ของบริษทัประกนัวินาศภยัในประเทศไทย พบว่า ภาพรวม
การศึกษาเร่ืองความพร้อมขององคก์รและผูน้ าองคก์รมีความพร้อมทางดา้นองคก์รเฉล่ียมากถึง 3.41 

ไตรรัตน์  ธนะประกอบกรณ์  (2563) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อผลกระทบของ
ปัญญาประดิษฐ์ในการให้บริการทางดา้นการเงินของธนาคารพาณิชยไ์ทย กรณีศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลผลการศึกษาวจิยัพบวา่ ปัจจยัดา้นทศันคติ ปัจจยัพฤติกรรมการใชบ้ริการ ปัจจยัคุณภาพบริการ 
และปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์/บริการมีอิทธิพลต่อผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ในการใช้บริการทางด้าน
การเงินของธนาคารพาณิชยไ์ทย กรณีศึกษาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 

นิลุบลทองชยั และ สมเจตน์ฤทธ์ิเดช (2560) ศึกษาเร่ือง รูปแบบการพฒันาทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์ท่ี
จ  าเป็นต่อการท าผลงานทางวิชาการของบุคลากรในมหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี  พบว่า ในภาพรวมมี
จ านวนทั้งส้ิน 2 ทกัษะท่ีผูต้อบเห็นว่า ‘คิดว่าท าได้โดยมีความมัน่ใจมาก’ คือทกัษะการใช้คอมพิวเตอร์
เบ้ืองตน้และทกัษะการจดัท าเอกสารโดยการใช้โปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) และมีจ านวน
ทั้งส้ิน 4 ทกัษะท่ีผูต้อบเห็นว่า ‘คิดว่าท าไดแ้ต่มีความมัน่ใจปานกลาง’ คือทกัษะการสืบคน้ขอ้มูลและการ
อา้งอิง และทกัษะการใชเ้คร่ืองมือทางดา้นคอมพิวเตอร์เพื่อการส่ือสาร และทกัษะการใช้โปรแกรมส าหรับ
งานน าเสนอ และทกัษะในการใชโ้ปรแกรมน าเสนอและการค านวณ ซ่ึงทกัษะท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด 2 อนัดบัคือ
ทกัษะในการใชโ้ปรแกรมน าเสนอและการค านวณและทกัษะการสืบคน้ขอ้มูลและการอา้งอิงเป็นทกัษะท่ี
ควรน ามาพิจารณาเพื่อก าหนดแนวทางในการพฒันาต่อไป 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
 

การศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี ใชร้ะเบียบวิจยัเชิงปริมาณโดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) โดย
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบความน่าจะเป็น(Probability Sampling) ลักษณะของเคร่ืองมือในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วน มีจ านวนขอ้ค าถามทั้งหมด 32 ขอ้  
 การทดสอบเคร่ืองมือ สรุปการให้ค่าคะแนนจากความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน เพื่อน ามา
วเิคราะห์หาค่าความสอดคลอ้ง (IOC : Index of item objective congruence) และการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิ 
ครอนบาค แอลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient) จากกลุ่มตวัอยา่ง 40 ตวัอยา่ง 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  สถิติเชิงพรรณนา การหาค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส าเ ร็จรูปทางสถิติ  และใช้สถิ ติ  Independent Samples t-Test เพื่อ เปรียบเทียบปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ ท่ีแตกต่างกัน และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพื่อ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตวัแปรมากกว่า 2 ตวั ในการวิเคราะห์ขอ้มูล สถิติการหาความสัมพนัธ์
ระหวา่ง 2 ตวัแปร เพื่อใหไ้ดค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ทดสอบโดยใชส้ัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson Correlation Coefficient)  

 
ผลการศึกษา 

 
ส่วนที่  1   ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษาปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ของขนาดตวัอย่างประชากรผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั
การศึกษา ต าแหน่ง ส านกังาน และ ประสบการณ์การท างาน จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจ านวน 322 คน 
พบว่าขนาดตวัอย่างประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 73.6 และเพศชาย 
จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 26.4 มีอายรุะหวา่ง 32 – 38 ปี จ  านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 32 จบการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 55.0 มีสถานภาพโสด จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 
ปฏิบติังานในต าแหน่งนิติกรและนกัจดัการงานทัว่ไป จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 32.6 มีประสบการณ์
การท างานช่วง 1 -5 ปี จ  านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 51.6 และจ าแนกตามส านกังาน ซ่ึงส านกังานอยัการ
จงัหวดั มีจ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 41.0 ตามล าดบั 
 

 ส่วนที่ 2  ข้อมูลปัจจัยด้านองค์ความรู้ ได้แก่ ด้านความรู้ความเข้าใจ และ ด้านทกัษะ ผลการศึกษาปัจจยั
ด้านความรู้ความเข้าใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.19 , S.D. = 0.68) ผลการศึกษาปัจจัยด้านทักษะ 
โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก (  = 4.28 , S.D. = 0.68)  
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             ส่วนที่ 3  ข้อมูลปัจจัยด้านองค์กร ได้แก่ ด้านความพร้อมขององค์กร และด้านความพร้อมของฝ่าย
บริหารองค์กร ผลการศึกษาปัจจยัดา้นความพร้อมขององค์กร โดยรวมอยู่ในระดบั มาก (  = 3.78 , S.D. = 
0.40) ผลการศึกษาปัจจยัดา้นความพร้อมของฝ่ายบริหารองคก์ร โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก (  = 4.13 , S.D. = 
0.35)  
 

  ส่วนที ่4  ข้อมูลปัจจัยด้านความพร้อมในการน าปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการจัดการเก็บข้อมูล ได้แก่ 
ด้านทัศนคติ และ ด้านความพร้อม ผลการศึกษาปัจจยัดา้นทศันคติ โดยรวมอยู่ในระดบั มาก (  = 4.01 , 
S.D. = 0.90) ผลการศึกษาปัจจยัดา้นความพร้อม โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก (  = 4.32 , S.D. = 0.82)  

 

 ส่วนที ่5 ทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานวิจยัท่ี 1 ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ , อายุ , ระดบัการศึกษา , สถานภาพ , 
ต าแหน่ง , ส านกังาน และประสบการณ์การท างาน จากผลการศึกษาพบว่า อายุท่ีแตกต่างกนั สถานภาพท่ี
แตกต่างกนั ต าแหน่งท่ีแตกต่างกนั และประสบการณ์การท างาน ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 แต่ปัจจยัด้านเพศ ระดับการศึกษา และส านักงาน ส่งผลต่อทศันคติของเจ้าหน้าท่ีในการน า
ปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการจดัการเก็บขอ้มูลทะเบียนประวติับุคลากรภายในพื้นท่ีสังกดัส านกังานอยัการ
ภาค 3 (ทั้ง 8 จงัหวดั) ท่ีมีประสิทธิภาพ ไม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานวิจยัท่ี 2 ปัจจยัดา้นองคค์วามรู้ ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ความเขา้ใจ และดา้นทกัษะพบวา่ค่าเฉล่ีย 
4.19 เป็นปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจมีผลรวมอยู่ในระดบัมาก และค่าเฉล่ีย 4.28 เป็นปัจจยัดา้นทกัษะผล
รวมอยูใ่นระดบัมาก 

สมมติฐานวิจยัท่ี 3 ปัจจยัดา้นองค์กร ไดแ้ก่ ดา้นความพร้อมขององค์กร และดา้นความพร้อมของ
ฝ่ายบริหารองคก์ร พบวา่ดา้นความพร้อมขององคก์ร โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.78 และดา้น
ความพร้อมของฝ่ายบริหารองคก์ร โดยรวมระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13 

 

ข้อเสนอแนะ 
 

1. ใหเ้ร่ิมน าร่องระบบจากส านกังานอยัการส่วนกลาง แลว้ขยายมายงัส านกังานอยัการส่วนภูมิภาค 
 2. ดา้นความพร้อมของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ องคก์รควรมีความพร้อมใน
ดา้นน้ี เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย ตามวตัถุประสงค ์และรวดเร็ว ในการท างานควรมีระบบรองรับฐานขอ้มูล 
ขา้ราชการทุกรายโดยไม่ตอ้งท างานซ ้ าซอ้น 
 3. หน่วยงานควรมีการเตรียมความพร้อมเร่ืองครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือหลกัในการน า
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใชป้ฏิบติังานภายในองคก์ร ให้มีความเพียงพอต่อจ านวนบุคลากร และควรจดั
บุคลากรผูท่ี้มีความรู้ความเช่ียวชาญในการควบคุมระบบเพื่อป้องกนัการร่ัวไหลของขอ้มูลท่ีเป็นความลบั
ของทางราชการ 



9 
 

     เอกสารอ้างองิ 
 

ส านกังานพฒันารัฐบาลดิจิทลั (องคก์ารมหาชน) เทคโนโลยปัีญญาประดิษฐ ์ส าหรับการบริหารงาน  
และการบริการภาครัฐ เวอร์ชัน่ 10 (พฤศจิกายน 2562) สืบคน้เม่ือวนัท่ี 5 ธนัวาคม 2563  จาก 
https://www.dga.or.th/th/profile/2157/ 

เกรียงไกร ธุระพนัธ์. (2560, หนา้ 6-7). เอกสารประกอบการสอนรายวชิา ประชากรศึกษาเพื่อการ 
พฒันาสังคม (Population Education for Social Development) คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี  

ธีระยทุธ โพธ์ิทอง 2557. ทฤษฏีการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง สืบคน้เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2564 
จาก https://sites.google.com/site/thirayutg22/thvsdi-kar-reiyn-ru/thvsdi-kar-srang-xngkh-khwam-
ru-dwy-tnxeng 

ศกัร์ระภีร์ วรวฒันะปริญญา. (2559 หนา้ 25). หนงัสือหลกัการบริหาร บทท่ี 2 ภาพรวมทางการ 
  บริหาร มหาวทิยาลยั เอเชียอาคเนย ์สืบคน้เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 จาก 

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/class-information/undergraduate/pm-book 
ทวศีกัด์ิ สูทกวาทิน. (2558 หนา้ 5-7, 17-19). หนงัสือการจดัการสมยัใหม่ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 21 คณะรัฐ 
  ประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์  
Richard L Daft Vanderbilt University. (2016 หนา้ 7). หนงัสือ Management (การจดัการ) จดัพิมพโ์ดย  
  Cengage Learing Indo-China Ltd. (Thailand Edition TE) 
พิทยา บวรวฒันา. (2558 หนา้ 25,181). หนงัสือทฤษฏีองคก์ารสาธารณะ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ชูพนัธ์ุ รัตนโภคา. (2559 หนา้ 14-16). เอกสารการสอน วิชา ความรู้เบ้ืองตน้ทางปัญญาประดิษฐ์    

(Introduction to Artificial Intelligence) ภาควชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  วทิยาลยั
เทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

ทิรัศมช์ญา พิพฒันเัพญ็ และคณะ. (2557). งานวิจยัเร่ือง การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ของการปฏิบติัราชการของเทศบาลนครสงขลา มหาวทิยาลยัหาดใหญ่ 
 เพญ็พรรณ วนัเพญ็ (2561). การคน้ควา้อิสระเร่ือง การรับรู้และทศันคติท่ีมีผลต่อความพร้อมรับมือ   

ในการเขา้มาแทนท่ีของปัญญาประดิษฐ ์กลุ่มจกัรกลอตัโนมติัของพนกังานบริษทัเอกชน  ในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

ประกาศ กุรุง (2561). ศึกษาเร่ือง ประสิทธิภาพในการใชปั้ญญาประดิษฐก์บัระบบบริหารการเงิน 
ของคนในกรุงเทพมหานคร 

ศนัศนีย ์เอ้ือประชากุล (2560). ศึกษาเร่ือง ความพร้อมทางดิจิทลัเก่ียวกบัการน าเทคโนโลยเีขา้มาใช ้
ในการด าเนินกิจกรรมและการใหบ้ริการลูกคา้ของบริษทัประกนัวนิาศภยัในประเทศไทย 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

https://www.dga.or.th/th/profile/2157/
https://sites.google.com/site/thirayutg22/thvsdi-kar-reiyn-ru/thvsdi-kar-srang-xngkh-khwam-ru-dwy-tnxeng
https://sites.google.com/site/thirayutg22/thvsdi-kar-reiyn-ru/thvsdi-kar-srang-xngkh-khwam-ru-dwy-tnxeng
https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/class-information/undergraduate/pm-book


10 
 

ไตรรัตน์ ธนะประกอบกรณ์ (2563). ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อผลกระทบของ 
ปัญญาประดิษฐใ์นการใหบ้ริการทางดา้นการเงินของธนาคารพาณิชยไ์ทย กรณีศึกษาเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล วารสารบริหารธุรกิจ กิจเทคโนโลยมีหานคร 

นิลุบลทองชยั และ สมเจตน์ฤทธ์ิเดช (2560). ศึกษาเร่ือง รูปแบบการพฒันาทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์ 
ท่ีจ  าเป็นต่อการท าผลงานทางวชิาการของบุคลากรในมหาวทิยาลยัราชภฎักาญจนบุรี 

 


